
Sportblad Knudde NIEUWS: 
EN Wij hebben het NIET gehaald !!!!!! 
de nieuwe ISO 9001 :2000   
Er zijn 1.000.000  (1 miljoen) gele kaarten uitgedeeld 
waarvan 508.550 direct rood !!!! 
Volgens zeggen een record...   - Sportblad Knudde Media Groep 

FC APPIERAAT - FC VOORTREIN: 
Om het Kampioenschap?????????? 
Op dinsdag 24 juni stond de topper FC APPIERAAT tegen FC VOORTREIN op het programma, 
de laatste wedstrijd van het seizoen. Volgens vele personen gaat dit duel om het 
kampioenschap van dit onoverzichtelijke seizoen. De competitieleider komt maar niet met de 
competitiestand en Sportblad Knudde vindt het helemaal niet belangrijk wie er bovenaan 
staat, slechts bij dit waardeloze blad telt maar een positie en dat is onderste plaats en die is 
ongetwijfeld voor THE AZTEKEN. Welke ploegen daarboven staat is voor Sportblad Knudde 
helemaal niet interessant. Er zijn berekeningen die zeggen dat FC VOORTREIN al de 
kampioen is omdat zij vier punten voorstaan op FC APPIERAAT, Sportblad Knudde weet niet 
of dit waar is zou dit eens moeten gaan uitrekenen. Misschien doen ze dat als de drukte 
voorbij is, maar vanaf volgende week staat de TOER DE FRANS POEL voor de deur en moeten 
dan mogelijk vele dopingcontroles gaan houden onder de deelnemers van de Toer de Frans 
poel De Bezemwagen. Meer over de laatste duel binnenkort op de website en nieuwsbrief. 
 
REACTIES:  
Kees, 
 Dat is toch logisch? Tenzij men met speciale knudde-maatstaven gaat werken natuurlijk,maar dat zie 
ik nog niet gebeuren.Zo is er bijvoorbeeld nergens gepubliceerd wat de stand is met de 
zaalvoetbalcompetitie,terwijl de laatste wedstrijd al bijna gespeeld wordt.Of valt dinsdag pas de 
beslissing voor het kampioen-oen-schap?       En zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan.... 
Geen certificering dus en dat moeten we maar zo houden ook.   
Adri 
Kees,   
We lopen ons regelmatig kleurenblind in de sportzaal, winnen wat, verliezen soms en een heel enkele 
keer zelfs gelijkspel. Alleen ............... waar staan we ergens. Moeten we nacompetitie spelen, 
zijn we kampioen en moeten we voorbereidingen gaan treffen voor de huldiging 
op het Raadhuisplein. Help me uit de brand en geef me de tussenstand.  Jan  (FC VIERPOOL) 
 
Kees,     Nu moet jij me toch eens uitleggen waarom de competitie moest worden stilgelegd tijdens 
jouw vakantie! Als de wedstrijdleiding nu ook al niet in staat is om de stand bij te houden: wie dan 
wel???? Of moeten we wat mensen van de debiteuren- of crediteurenafdeling inschakelen om die 
stand te berekenen?      Adri    
Ome kees,     
Graag enig rekenwerk gevraagd, wat het is volgens ons onmogelijk dat voortrein ooit kampioen wordt. 
Dat ze het nu al zouden zijn doen ze alleen maar om ons op te naaien. Daar trappen wij verdomme 
niet in natuurlijk, F.  Hell.    
Met hatelijke groet,           FC. Appieraat met name aanvoerder Ronnie 
 


